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Baggrund 

Med FL20 videreføres indsatsen mod social dumping med en øget bevilling. For-
ligspartierne bag arbejdsmiljøaftalen fremhæver, at den øgede bevilling til indsat-
sen mod social dumping bl.a. skal udmønte sig i skærpet tilsyn med arbejdsmiljøet 
på større infrastrukturprojekter og bygge- og anlægsprojekter (SDI). Baggrunden 
er, at store infrastruktur- og byggeprojekter ofte er kendetegnende ved stor kom-
pleksitet med mange aktører, herunder mange udenlandske underentreprenører og 
arbejdstagere, hvor der kan være særlige udfordringer at håndtere med arbejdsmil-
jøet. 
 
I forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen har der ad flere omgange været 
konstateret en række udfordringer med arbejdsmiljøforholdene. På den baggrund 
har beskæftigelsesministeren og transportministeren besluttet at nedsætte en tvær-
gående arbejdsgruppe, som skal samle erfaringerne fra store infrastruktur- og byg-
geprojekter, og afdække, hvad der kan gøres for at undgå lignende situationer i 
fremtidige store infrastruktur- og byggeprojekter samt udarbejde konkrete anbefa-
linger hertil. 
 
Formål 

Erfaringsopsamling skal belyse både de gode og de mindre gode erfaringer, og 
danne grundlag for en række anbefalinger til, hvordan det forebyggende arbejds-
miljøarbejde og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen kan understøttes og 
styrkes i fremtidige store infrastruktur- og byggeprojekter i forhold til projekte-
ring, planlægning og byggefasen.  
 
Erfaringsopsamlingen og udarbejdelsen af anbefalingerne gennemføres i samar-
bejde med Transport- og Boligministeriet og med inddragelse af relevante aktører.  
 
Erfaringsopsamlingen og anbefalingerne skal samtidig understøtte en effektiv ud-
nyttelse af de midler, som er afsat til SDI-indsatsen.  
 

Opgaver 

Erfaringsopsamlingen og anbefalingerne skal belyse de væsentligste faktorer, der 
har haft indflydelse på det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og overholdelse af 
arbejdsmiljølovgivningen.  
 
Arbejdet skal konkret afdække følgende temaer: 
 

 Forarbejdet inden udbudsmateriale foreligger, hvor bygherre gør sig 

overvejelser om, hvordan udbudsmaterialet sættes op og hvilke krav, 

der skal stilles. 
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 Samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og bygherre i de forskellige fa-

ser i byggeriet herunder om opfølgning på konstaterede arbejdsmil-

jøproblemer 

  

 Roller og ansvar i byggeriet herunder forankring af det forebyg-

gende arbejdsmiljøarbejde på ledelsesniveau 
 

 Bygherres ansvar og håndhævelse ift. entreprenører og underentre-

prenører efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen og krav i udbud.  
 

Erfaringsopsamlingen skal dertil bibringe viden om de enkelte aktørers roller, ind-
flydelse og ansvar i store infrastruktur- og byggeprojekter. 
 
Organisering og proces 

Arbejdet forankres i Beskæftigelsesministeriet (formand) og Transport- og Bolig-
ministeriet, herunder med deltagelse fra Arbejdstilsynet, Vejdirektoratet, Sund- og 
Bælt (Femern A/S), Bygningsstyrelsen og Banedanmark. Arbejdsgruppen vil ind-
drage relevante aktører, herunder eksempelvis Metroselskabet og Danske Regio-
ner, i erfaringsopsamlingen og udarbejdelsen af forslag til anbefalinger. 
 
Erfaringsopsamlingen og anbefalingerne vil foreligge i april 2020. 


